
 

                                                                                                        

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

    ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

    Р І Ш Е Н Н Я 
  VІІІ скликання 

  Сьомої сесії 

 
23.02.2021 р.                                        Летичів                                             №21    

 

Про внесення змін до рішення  

першої сесії Летичівської селищної 

ради від 04.12.2020 р. №5 «Про 

утворення постійних комісій 

Летичівської селищної ради VIIІ 

скликання та їх кількісний і 

персональний склад». 

 

 Керуючись пунктом 2 частини 1 статті 26 та статтею 47 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» Летичівська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Внести зміни до складу постійних комісій Летичівської селищної 

ради, а саме, вивести зі складу постійна комісія питань охорони здоров’я, 

освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту 

Пузарецького Володимира Івановича у зв’язку з припиненням повноважень 

депутата селищної ради, та ввести до складу постійної комісії з питань 

охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, 

соціального захисту Войченко Любов Петрівну. 

 2. Викласти додаток до рішення  сесії селищної ради від 04.12.2020 

№5 в наступній редакції (додається). 

 3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань дотримання прав людини, законності, профілактики злочинності, 

запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту (голова 

комісії Тимчик С.М.)  

 

 

 

Селищний голова       Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення сьомої сесії 

Летичівської селищної ради  

№21  від 23.02.2021 р. 

 

Персональний склад постійних комісій 

Летичівської селищної ради VIIІ скликання 

 

1. Комісія з питань дотримання прав людини, законності, профілактики 

злочинності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та 

регламенту: 

- Кабанова Р.Ю. 

- Стадник В.М. 

- Тимчик С.М. 

- Ковалець Л.О. 

- Полуденний Д.М. 

2. Комісія з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціальноекономічного розвитку, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку 

та сфери послуг: 

- Морозова О.М. 

- Гаврищук О.Л. 

- Самолюк М.М. 

- Зубкова А.П. 

- Лук”янченко М.Г. 

- Попова О.В. 

- Бойко Л.А. 

- Маринюк М.В. 

3. Комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища: 

- Сінерук В.С. 

- Грищук О.О. 

- Величко О.П. 

- Хавхун А.О. 

- Скрипник М.В. 

- Матлаєва І.Д. 

- Смутко В.О. 

4. Комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, 

молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту: 

- Марущак С.М. 

- Загамула В.О. 

- Смаглюк Л.Д. 

- Дядюк М.Т. 

- Войченко Л. 

 

Секретар селищної ради                                         Василь ПРОВОЗЬОН 

 


